
FM/YS 1 

GI Lectures Week 8-14 
 

 

 األسبوع الثامن

 

 (3/ 24الخميس  ) (23/3األربعاء ) (22/3الثالثاء ) 3)/21االثنيــن  ) )20/3األحــد )

 الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة األولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

8 – 9  

 

PRACTICALS 

(to be arranged) 

(8-10) 

(2)أنسجة   

Esophagus, Stomach & 

Intestines 

 أ.د.محمد هشام المحتسب

PRACTICALS 

(to be arranged) 

(8-10) 

(6فسيولوجي )  

GI Secretion-3 

 د. محمد خطاطبة

 

PRACTICALS 

Histology (8-1) 

9 – 10  

 

 

 تشريح )4(

Inguinal Canal, Spermatic 

Cord 

 .د.محمد سامي المحتسب

(6تشريح )  

هشام المحتسب أ.د.محمد  

10- 11 (1أنسجة )   

Tongue, Salivary 

Glands 

 أ.د.محمد هشام المحتسب

PRACTICALS 

(to be arranged) 

(10-12) 

(5تشريح )  

أ.د.محمد هشام 

  المحتسب

Practical 11 – 12  

 

( 4فسيولوجي )  

GI Secretions-1 

 د. محمد خطاطبة

 

(5فسيولوجي )  

GI Secretion-2 

 

خطاطبةد. محمد   

(3أنسجة )  

Glands & Pancreas 

 أ.د.محمد هشام المحتسب

 

 الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة الـثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة األسبوع الثامن

12-1  

 

PRACTICALS 

(to be arranged) 

(12-2) 

(2أنسجة )  

Esophagus, Stomach & 

Intestines 

المحتسبأ.د.محمد هشام   

PRACTICALS 

(to be arranged) 

(12-2) 

(6تشريح )  

 أ.د.محمد هشام المحتسب
 

(3أنسجة )  

Glands & Pancreas 

 أ.د.محمد هشام المحتسب

1-2  تشريح )4( 

Inguinal Canal, Spermatic 

Cord 

 .د.محمد سامي المحتسب

(6فسيولوجي )  

GI Secretion-3 

  د. محمد خطاطبة

 

2-3  

 

 

(1أنسجة )  

Tongue, Salivary 

Glands 

 أ.د.محمد هشام المحتسب

PRACTICALS 

(to be arranged) 

(2-4) 

(5تشريح )  

أ.د.محمد هشام 

  المحتسب

Practical 

 

3-4 ( 4فسيولوجي )   

GI Secretions-1 

 د. محمد خطاطبة

 

(5فسيولوجي )  

GI Secretion-2 

 د. محمد خطاطبة

 ة



FM/YS 2 

 

 

 األسبوع التاسع

 

 (31/3الخميس ) (30/3األربعاء ) (29/3الثالثاء ) 28/3االثنيــن  ) )27/3األحــد )

 الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة األولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

8 – 9  

 

Practical Viral Infection Of G.I.T 

 د. سمير ناجي

 ميكروبيولوجي )1(

 

 (9فسيولوجي ) 

Metabolic Rate and Regulation 

of food intake 

 د. محمد خطاطبة

Practical 

9 – 10  

 

 

 ميكروبيولوجي )2(

Viral Hepatitis-1 

 د. محمد رشيد

 ميكروبيولوجي )4( 

Viral Hepatitis-2 

 د. محمد رشيد

10- 11   (7)  تشريح 

 أ.د.محمد هشام

المحتسب   
Large Intestine 

 

Practical ( 8فسيولوجي) 

Digestion & 

Absorption-2 

  د. محمد خطاطبة

Practical 

11 – 12  

 

( 7فسيولوجي )  

 

Digestion & 

Absorption-1 

 د. محمد خطاطبة

(3ميكروبيولوجي )  

Bacterial 

Infections GIT-

1 

 أ.د. عاصم الشهابي

 أجنة )1(

GIT Development-1 

 .د فريد خضير

 الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة الـثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة األسبوع التاسع

12-1  

 

Practical Viral Infection Of G.I.T 

 د. سمير ناجي

 ميكروبيولوجي )1(

 

Practical ( 9فسيولوجي) 

Metabolic Rate and Regulation 

of food intake 

 د. محمد خطاطبة

 أجنة )1(

GIT Development-1 

 .د فريد خضير

1-2  ميكروبيولوجي )2( 

Viral Hepatitis-1 

 د. محمد رشيد

 ميكروبيولوجي )4(

Viral Hepatitis-2 

 د. محمد رشيد

 

2-3  

 

 

  (7)  تشريح

 أ.د.محمد هشام

المحتسب   
Large Intestine 

 

Practical ( 8فسيولوجي) 

Digestion & 

Absorption-2 

  د. محمد خطاطبة

Practical 

 

3-4 (7فسيولوجي )   

Digestion & 

Absorption-1 

 د. محمد خطاطبة

(3ميكروبيولوجي )  

Bacterial 

Infections GIT-

1 

 أ.د. عاصم الشهابي

 



FM/YS 3 

 
 األسبوع العاشر

 
 (7/4الخميس ) (6/4األربعاء ) (5/4الثالثاء ) (4/4االثنيــن  ) )3/4األحــد )

 الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة األولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

8 – 9  

 

(9تشريح )   

Peritoneum 

 د.محمد سامي المحتسب

 

(6ميكروبيولوجي )   

Bacterial Infection-2 

 أ.د. عاصم الشهابي

 

9 – 10  

 

 

(1باثولوجي )   

Esophogeal Diseases 

 د. مها شوماف

 (3باثولوجي ) 

Peptic Ulcer & Gastric 

Carcinoma 

 د. مها شوماف

 

10- 11  

(8تشريح )  

Liver 

 أ.د.محمد هشام المحتسب

(10تشريح )   

Gall Bladder & 

Pancreas 

 

 أ.د.محمد هشام المحتسب

  

11 – 12  

 

(5ميكروبيولوجي )  

Bacterial Infection-1 

 أ.د. عاصم الشهابي

(2باثولوجي )   

Acute & Chronic 

Gastritis 

 د. مها شوماف

 أجنة )2( 

GIT Development-2 

 

 .د فريد خضير

(3فسيولوجي )   الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة الـثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة   

GI Motility-2 

 د. محمد خطاطبة

12-1  

 

(9تشريح )   

Peritoneum 

 د.محمد سامي المحتسب

(6ميكروبيولوجي )   

Bacterial Infection-2 

 أ.د. عاصم الشهابي

 أجنة )2(

GIT Development-2 

 

 .د فريد خضير

1-2 (1باثولوجي )    

Esophogeal Diseases 

 د. مها شوماف

 (3باثولوجي ) 

Peptic Ulcer & Gastric 

Carcinoma 

 د. مها شوماف

 

2-3  

 

 

(8تشريح )  

Liver 

 أ.د.محمد هشام المحتسب

(10تشريح )   

Gall Bladder & 

Pancreas 

 أ.د.محمد هشام المحتسب

  

3-4 (5ميكروبيولوجي )   

Bacterial Infection-1 

 أ.د. عاصم الشهابي

(2باثولوجي )   

Acute & Chronic 

Gastritis 

 د. مها شوماف

  



FM/YS 4 

 

األسبوع الحادي 
 عشر
 

 (41/4الخميس ) (13/4) األربعاء (12/4الثالثاء ) (11/4االثنيــن  ) )10/4األحــد )

 الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة األولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

8 – 9  

 

(8ميكروبيولوجي )   

Parasitic Infections Of 

GIT-2 

 د. حسان ابو الراغب

 (7باثولوجي ) 

Alcoholic Liver 

 د. مها شوماف

 

9 – 10  

 

 

 (5باثولوجي ) 

Inflammatory Bowel 

Disease-2 

 د. مها شوماف

 (1أدوية )    

Drug In Peptic 

Ulcer  

 أ.د.حمزة عليان

 

10- 11 (7ميكروبيولوجي )   

Parasitic Infections Of 

GIT-1 

 د. حسان ابو الراغب

(9ميكروبيولوجي )   

Parasitic Infection Of 

GIT-3 

 د. حسان ابو الراغب

  

11 – 12  

 

 (4)باثولوجي 

Inflammatory Bowel 

Disease-1 

 د. مها شوماف

(6باثولوجي )   

Tumors Of Bowel 

 

          د. مها شوماف

 (8باثولوجي ) 

Autoimmune & Drug 

Induced Hepatitis 

 د. مها شوماف

األسبوع الحادي 
 عشر

الـثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــةالشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة   

12-1  

 

(8ميكروبيولوجي )   

Parasitic Infections Of 

GIT-2 

 د. حسان ابو الراغب

 (7باثولوجي ) 

Alcoholic Liver 

 

 د. مها شوماف

 (8باثولوجي )

Autoimmune & Drug 

Induced Hepatitis 

 د. مها شوماف

1-2  (5باثولوجي )  

Inflammatory Bowel 

Disease-2 

 د. مها شوماف

 (1أدوية )    

Drug In Peptic 

Ulcer  

   أ.د.حمزة عليان

 

2-3  

 

 

(7ميكروبيولوجي )  

Parasitic Infections Of 

GIT-1 

 د. حسان ابو الراغب

(9ميكروبيولوجي )   

Parasitic Infection Of 

GIT-3 

 د. حسان ابو الراغب

  

3-4  (4باثولوجي ) 

Inflammatory Bowel 

Disease-1 

 د. مها شوماف

(6باثولوجي )   

Tumors Of Bowel 

 

          د. مها شوماف

  

 

 



FM/YS 5 

األسبوع الثاني 
 عشر
 

 (21/4الخميس ) (20/4األربعاء ) (19/4الثالثاء ) (18/4االثنيــن  ) )17/4األحــد )

 األولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــىالشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة 

8 – 9  

 

(12تشريح )   

Nerves Of Posterior 

Abdominal Wall 

 أ.د.محمد هشام المحتسب

   

9 – 10  

 

 

(9باثولوجي )   

Viral Hepatitis 

 د. مها شوماف

   

10- 11  Clinical 1  ( 2أدوية)  

Antidiarrheal, 

Laxative Drugs 

 أ.د.حمزة عليان

  

11 – 12  

 

(11تشريح )  

Vessels Of Posterior 

Abdominal Wall 

 أ.د.محمد هشام المحتس

 (10باثولوجي )          

Metabolic Liver 

Disease 

 د. مها شوماف

  

األسبوع الثاني 
 عشر

 الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة الـثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

12-1  

 

(12تشريح )   

Nerves Of Posterior 

Abdominal Wall 

 أ.د.محمد هشام المحتسب

   

1-2 (9باثولوجي )    

Viral Hepatitis 

 د. مها شوماف

   

2-3  

 

 

Clinical 1  ( 2أدوية)  

Antidiarrheal, 

Laxative Drugs 

 أ.د.حمزة عليان

  

3-4 (11تشريح )   

Vessels Of Posterior 

Abdominal Wall 

 أ.د.محمد هشام المحتس

 (10باثولوجي )          

Metabolic Liver 

Disease 

 د. مها شوماف

  

 

 

 

 



FM/YS 6 

 األسبوع الثالث عشر
 

 (28/4الخميس ) (27/4األربعاء ) (26/4الثالثاء ) (25/4االثنيــن  ) )24/4األحــد )

 األولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــىالشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة 

8 – 9  

 

(4أدوية )   

Drugs In GIT 

Inflammatory 

Conditions 

 د. محمد رشيد

 (6أ دوية ) 

Anthelminitics 

 أ.د.حمزة عليان

 

9 – 10  

 

 

 (11باثولوجي ) 

Liver Tumors 

 د. مها شوماف

 (13باثولوجي ) 

Gall Bladder Stones & 

Tumors 

مها شومافد.   

 

10- 11  تشريح )13( 

Rectum & Anal Canal 

 

 أ.د.محمد القضاة

 (12باثولوجي ) 

Pancreatitis & 

Pancreatic Tumors 

 د. مها شوماف

  

11 – 12  

 

 (3أدوية )

Emetics And Antiemetics 

 أ.د.حمزة عليان

(5أدوية )   

Drugs For Ameba 

And Giardia 

 أ.د.حمزة عليان

 (14باثولوجي ) 

 

 د. مها شوماف

 الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة الـثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة األسبوع الثالث عشر

12-1  

 

 أدوية )4( 

Drugs In GIT 

Inflammatory 

Conditions 

 د. محمد رشيد

 (6أ دوية ) 

Anthelminitics 

 أ.د.حمزة عليان

 (14باثولوجي )

 

  د. مها شوماف

1-2  (11باثولوجي )  

Liver Tumors 

 د. مها شوماف

 (13باثولوجي ) 

Gall Bladder Stones & 

Tumors 

 د. مها شوماف

 

2-3  

 

 

 تشريح )13(

Rectum & Anal Canal 

 أ.د.محمد القضاة

 (12باثولوجي ) 

Pancreatitis & 

Pancreatic Tumors 

 د. مها شوماف

 

 

3-4  (3أدوية ) 

Emetics And Antiemetics 

 أ.د.حمزة عليان

(5أدوية )   

Drugs For Ameba 

And Giardia 

 أ.د.حمزة عليان

  

 

 



FM/YS 7 

 

 

 كلية الطب/الجامعة األردنية
 2014-2013الجدول الدراسي للفصل الثاني 

 الجهاز الهضمي السنة الثانية طب/

األسبوع 
 الرابع عشر

 

 (4/5الخميس ) (3/5األربعاء ) (3/5الثالثاء ) (2/5االثنيــن  ) )1/5األحــد )

 الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة األولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

8-9 

 

     

9-10      

10-11 

 

 

     

11-12      

 (15باثولوجي )  12-1

 د. مها شوماف

   

األسبوع 
 الرابع عشر

 الـثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــةالشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة 

 (15باثولوجي )  1-2

 د. مها شوماف

   

2-3 

 

 

     

3-4      

 

 


	كلية الطب/الجامعة الأردنية

